Beiðni foreldris með sameiginlega forsjá um
breytt lögheimili barns
skv. 32.gr. barnalaga nr. 76/2003

Veljið embætti
Berist til sýslumanns í umdæmi þar sem barn/börn eiga lögheimili.
,U

Barn/börn undir 18 ára aldri sem erindið varðar:
Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá:

Kennitala:

Forsjá barnsins er sameiginleg.
Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá:

Barnið býr hjá:

Forsjá barnsins er sameiginleg.

Barnið býr hjá:

Foreldri A:

Foreldri B:

Kennitala:

Málshefjandi:
Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá:

Kennitala:

Heimilisfang:

Póstnúmer og staður:

Gagnhafandi:
Fullt nafn samkvæmt þjóðskrá:

Kennitala:

Heimilisfang:

Póstnúmer og staður:

Foreldri A:

Foreldri B:

Netfang:
Sími / Símar:

Netfang:
Sími / Símar:

Málshefjandi fer fram á að barnið/börnin verði framvegis með lögheimili hjá sér.
Ef beiðnin verður ekki samþykkt, óskar málshefjandi eftir að fram fari sáttameðferð.
Jafnframt óskar málshefjandi eftir að hitt foreldrið greiði sér einfalt meðlag frá fyrsta næsta mánaðar.
Greinagerð vegna beiðninnar:
1. Voru foreldrar í hjúskap eða sambúð?

Nei

Já, þá hvenær?

Frá:

Til:

Gerðu grein fyrir búsetu barnsins/barnanna: Hvenær er flutningur barns ráðgerður? Hefur hann þegar orðið?
2.

Gerðu grein fyrir tilefni beiðninnar og lýstu stuttlega aðstæðum barnsins/barnanna. Fram þarf að koma hvort fyrirhuguð
breyting sé hugsuð til frambúðar. Fjalla þarf um hvernig umbeðin breyting muni þjóna hagsmunum barnsins/barnanna að mati
málshefjanda:
3.

Rökstuðningur málshefjanda fyrir beiðninni og önnur atriði sem hann telur að skiptir máli við úrlausn málsins:
4.

Nauðsynleg fylgiskjöl:

Vottorð frá Þjóðskrá Íslands um að forsjá og lögheimili barnsins/ barnanna.
Skjal sem sýnir núgildandi skipan meðlags.(Staðfesting/úrskurður sýslumanns, dómsátt eða dómur).

Yfirlýsing og undirritun málshefjanda:
Ég fer fram á að sýslumaður kynni beiðni um ofangreinda breytingu á lögheimili fyrir hinu foreldrinu og staðfesti samning foreldra
ef hún verður samþykkt. Ef beiðnin er ekki samþykkt óska ég eftir að fram fari sáttameðferð. Ég undirrituð / undirritaður lýsi því
yfir að ég hef kynnt mér upplýsingar um sáttameðferð, lögheimili og meðlag á vef sýslumanna, www.syslumenn.is og að
ofangreindar upplýsingar eru gefnar samkvæmt minni bestu vitund.
Staður og dagsetning:
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Undirskrift málshefjanda:
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Beiðni foreldris með sameiginlega forsjá um
breytt lögheimili barns
skv. 32.gr. barnalaga nr. 76/2003

Berist til sýslumanns í umdæmi þar sem barn/börn eiga lögheimili.
,U

Um réttaráhrif þess að barn hafi lögheimili hjá foreldri með sameiginlega forsjá:
Litið er svo á að barn hafi fasta búsetu hjá því foreldri sem það á lögheimili hjá. Barn á rétt til að umgangast með
reglubundnum hætti það foreldri sem það býr ekki hjá og bera foreldrarnir sameiginlega þá skyldu að tryggja rétt barns til
umgengni.
Skráning lögheimilis hefur margvísleg áhrif á ýmsum réttarsviðum. Sem dæmi má nefna að skyldur sveitarfélaga til að veita
þjónustu innan velferðarkerfisins eru að mestu leyti bundnar við lögheimili eða búsetu í tilteknu sveitarfélagi, t.d. samkvæmt
lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, lögum um leikskóla og lögum um grunnskóla. Önnur þjónusta miðast einnig við
búsetu í tilteknu umdæmi svo sem samkvæmt lögum um málefni fatlaðra. Þá miða lagareglur stundum gagngert við
lögheimili, t.d. lagaákvæði um birtingar í lögum um meðferð einkamála og sakamála og reglur barnaverndarlaga um samstarf
og samþykki foreldra vegna tiltekinna ráðstafana.
Foreldrið sem barn er með lögheimili hjá, á rétt á að fá meðlag með barninu frá hinu foreldrinu.
Foreldrið sem barn á lögheimili hjá hefur stöðu einstæðs foreldris samkvæmt skattalögum. Barnabætur vegna barns greiðast
framfæranda barns og er við mat á því hver telst framfærandi fyrst og fremst litið til þess hjá hverjum barn er skráð til
lögheimilis í árslok hjá Þjóðskrá. Sjá nánar á www.rsk.is
Um ákvarðanatöku foreldra með sameiginlega forsjá er fjallað í 28. gr. a barnalaga en þar segir:
„Þegar foreldrar fara sameiginlega með forsjá barns skulu þeir taka sameiginlega allar meiri háttar ákvarðanir sem varða barn.
Ef foreldrar búa ekki saman hefur það foreldri sem barn á lögheimili hjá heimild til þess að taka afgerandi ákvarðanir um
daglegt líf barnsins, svo sem um hvar barnið skuli eiga lögheimili innan lands, um val á leikskóla, grunnskóla og daggæslu,
venjulega eða nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og reglubundið tómstundastarf. Foreldrar sem fara saman með forsjá barns
skulu þó ávallt leitast við að hafa samráð áður en þessum málefnum barns er ráðið til lykta. Ef annað forsjárforeldra barns er
hindrað í að sinna forsjárskyldum sínum eru nauðsynlegar ákvarðanir hins um persónulega hagi barns gildar.“
Samþykki beggja foreldra með sameiginlega forsjá þarf til þess að barn fari til útlanda. Hægt er að krefjast úrskurðar
sýslumanns vegna ágreinings foreldra um utanlandsferð barns.
Þegar annað foreldra á umgengnisrétt við barn samkvæmt samningi, úrskurði, dómi eða dómsátt, ber hvoru foreldri að
tilkynna hinu með minnst sex vikna fyrirvara, ef foreldri hyggst flytja lögheimili sitt og/eða barnsins hvort sem er innan lands
eða utan.
* “Foreldrar“ eru hér einnig þeir stjúpforeldrar sem hafa fengið forsjá samkvæmt sérstökum samningi a grundvelli 29. gr. a barnalaga.

Barnalög eru á vef Alþingis www.althingi.is á slóðinni:
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003076.html Vefur sýslumanna: www.syslumenn.is

Sysl - 01.60

18.01.2019

Bls. 2 (af 2)

